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Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Ontwerp Noorderhaaks (ID15.02631)  Begrotingswijziging (BGW115.0003)  Persbericht (AU15.09000)  Raadsvoorstel (RVO15.0106) 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

J. Westrik 

(0223) 67 8896 

j.westrik@denhelder.nl 

Onderwerp:  Herstelbesluit aanbesteding Noorderhaaks 

 

Gevraagd besluit: 

1. Het raadbesluit dd. 12 oktober 2015 (RB15.0106) in te trekken;   

2. In samenhang met raadsbesluit RB13.0167 van 13 januari 2014 aanvullend een realisatiekrediet van  

€ 4,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de verwerving van de benodigde gronden en de realisatie van 

de Noorderhaaks, inclusief deelprojecten. Het aanvullend krediet is als volgt opgebouwd: 

a. Het fonds Bovenwijks, € 1,5 miljoen 

b. De reserve Strategische Visie, € 1,5 miljoen 

c. De toegekende provinciale subsidie, € 1,2 miljoen 

3. Het ontwerp van de Noorderhaaks, inclusief rotondes vast te stellen als uitgangspunt voor het 

inkooptraject. (ID15.02631 en tekeningnummer 403156-S-3-0101 d.d. 17-07-2015) 

4. Social Return On Investment toe te passen. 

5. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2015. 

 

Publiekssamenvatting 

De raad heeft op 12 oktober 2015 besloten een krediet van € 4,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van de Noorderhaaks. In de bijbehorende begrotingswijziging is een krediet van € 4,2 miljoen 
opgenomen. Het raadsbesluit heeft onduidelijkheid opgeleverd met betrekking tot het totaal benodigd 

aanvullend krediet. Met dit raadvoorstel wordt deze onduidelijkheid weggenomen door het raadsbesluit van 12 

oktober 2015 te laten vervallen en een herstelbesluit te nemen voor het daadwerkelijk benodigde 

realisatiekrediet 

 

Inleiding 

De raad heeft op 12 oktober 2015 besloten (RB15.0106) een krediet van € 4,7 miljoen beschikbaar te stellen 
voor de realisatie van de Noorderhaaks. In de bijbehorende begrotingswijziging is een krediet van € 4,2 miljoen 
opgenomen. Het raadsbesluit (RB15.0106) heeft onduidelijkheid opgeleverd met betrekking tot het totaal 

benodigd aanvullend krediet, omdat gesproken wordt over € 4,2 miljoen en € 4,7 miljoen. Het verschil bestaat 
uit € 0,5 miljoen voorbereidingskrediet wat al toegekend is (RB13.0168 d/d/ 13 januari 2014), maar eveneens 

onderdeel vormt van het genoemde totaalkrediet. Deze formulering is gekozen om de gemeenteraad een 

totaalbeeld te bieden van de met de Noorderhaaks gemoeide kosten.  

 

Dit raadsvoorstel dient als aanvulling en ter verduidelijking van het oorspronkelijke raadvoorstel, om 

onduidelijkheden te voorkomen. Aan de inhoud van het originele raadvoorstel wijzigt niets, enkel aan het 

raadbesluit.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Gelet op het aanvullende karakter van dit raadsvoorstel, wordt voor het beoogd maatschappelijk resultaat 

verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel (RVO15.0106). Aan de inhoud van dit raadvoorstel wordt niets 

veranderd.  

 

Kader 

Eerdere besluitvorming 

Met betrekking tot de realisatie van de Noorderhaaks en bijbehorende deelprojecten zijn eerder de 

onderstaande raadbesluiten genomen: 

- RB13.0026 d.d. 22 april 2013: Startnotitie Noorderhaaks 

- RB13.0167 d.d. 13 januari 2014: Voorbereidingskrediet Noorderhaaks en deelprojecten 

- RB15.0056 d.d. 15 juni 2015: Burgerinitiatief inzake verkeersproblematiek kruispunt Veul 

- RB15.0106 d.d. 12 oktober 2015: Aanbesteding Noorderhaaks en aanvullend krediet 
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Voor de overige kaders wordt opnieuw verwezen naar het oorspronkelijke raadvoorstel, waarin ingegaan wordt 

op het ontwerp en inrichting, aanbestedingsprocedure, grondverwerving, wijziging bestemmingsplan landelijk 

gebied 2011, sociale return on investment, samenwerking in de regio.  

 

Argumenten 

Het oorspronkelijke raadbesluit heeft tot onduidelijkheid geleid, waarbij onvoldoende duidelijk is gebleken wat er 

feitelijk aan aanvullend krediet beschikbaar gesteld dient te worden. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, 

komt het oorspronkelijke besluit te vervallen en is gekozen voor een explicietere woordkeuze bij het herstel 

raadbesluit.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Dit voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van Referendumverordening Den Helder 

2012 Artikel 2; lid c, gemeentelijke procedures. Verder wordt verwezen naar het oorspronkelijke raadsvoorstel 

waarin het maatschappelijk draagvlak is besproken.  

 

Financiële consequenties 

De totale projectkosten zijn geraamd op ca. € 4,7 miljoen. In het verleden zijn de kosten voor de voorbereiding 

en toezicht ingeschat op € 500,000,- (RB13.0167 d.d. 13 januari 2014). Deze voorbereidingskosten vallen 

binnen de bovengenoemde projectkosten van ca. € 4,7 miljoen. Op 12 oktober 2015 is een aanvullend krediet 
aangevraagd (RB15.0106). Aan de gemeenteraad is feitelijk een aanvullend krediet van € 4,2 miljoen euro 
gevraagd, waarbij de totale projectkosten als volgt zijn opgebouwd: 

 

1. Voorbereidingskrediet (RB13.0167)    € 0,5 miljoen 

2. Aanvullend krediet (RB15.0106)    € 4,2 miljoen 

    Totaal:     € 4,7 miljoen 

 

 

Hoewel het totaalkrediet voor de Noorderhaaks € 4,7 miljoen bedraagt, wordt de gemeenteraad nu gevraagd 
om een aanvullend krediet van € 4,2 miljoen.  
 

Dekking 

Vanuit de provincie Noord Holland is ca € 1,2 miljoen subsidie toegekend. De gemeentelijke kosten zijn 
daardoor naar verwachting ca. € 3,5 miljoen. Met de startnotitie van 22 april 2013 (RB12.0026) zijn deze kosten 
gereserveerd.  

 

De volgende financiële dekking is voorgesteld: 

1. Reservering fonds Bovenwijks     € 2,0 miljoen 

2. Reserve Strategische Visie     € 1,5 miljoen 

3. Provinciale subsidie      € 1,2 miljoen 

   Totaal:     € 4,7 miljoen 

 

Communicatie 

Persbericht: nee 

 

Realisatie 

Middels een herstelbesluit wordt de gemeenteraad verzocht om in te stemmen met het aanvullende krediet van 

4,2 miljoen euro, waarmee dit als begrotingswijziging doorgevoerd kan worden.  

 

 

Den Helder, 8 december 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


